Obsługa i czyszczenie

Wstęp

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa:
To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i powyżej oraz osoby o
ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych i umysłowych lub z brakiem
doświadczenia czy wiedzy, pod warunkiem że zostały objęte kontrolą lub w bezpieczny
sposób przekazano im instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia, oraz że rozumieją
związane z tym zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się tym urządzeniem. Dzieciom nie
wolno wykonywać czyszczenia oraz konserwacji, pod warunkiem że mają one powyżej 8 lat
i są objęte kontrolą. Urządzenie oraz kabel trzymać z dala od dzieci poniżej 8. roku życia. Nie
używać zniszczonego kabla ani pozostałych części urządzenia. Podczas użytkowania woda w
urządzeniu oraz jego powierzchnia mogą ulec nagrzaniu. To urządzenie jest przeznaczone do
użytku domowego i innych podobnych zastosowań.
• Przed użyciem usunąć opakowanie.
• Nie używać urządzenia bez napełnienia wodą.
• Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innym płynie. Do użytku w suchych pomieszczeniach.
• Używać wyłącznie na poziomej i twardej powierzchni.
• Przed czyszczeniem, konserwacją lub przechowywaniem odłączyć kabel i urządzenie
pozostawić do ostygnięcia.
• Urządzenie nie zawiera żadnych części, które mogą być naprawiane przez użytkownika.
Nie rozkładać na części.
• Nie próbować przesuwać ani przenosić urządzenia napełnionego gorącą wodą. Odłączyć
kabel, pozostawić do ostygnięcia wodę oraz wybrać ją kubkiem, aż urządzenie będzie na tyle
lekkie, by można je było przesunąć lub przenieść.
• To urządzenie jest łaźnią wodną o regulowanej temperaturze i czasie do gotowania w stylu
sous vide. Nie używać w żadnym innym celu.
• Należy zawsze przestrzegać wszystkich zaleceń odnoszących się do bezpieczeństwa
gotowania żywności w stylu sous vide.

Ochrona środowiska:
Aby uniknąć problemów związanych ze środowiskiem oraz zdrowiem wywołanych
substancjami niebezpiecznymi w produktach elektrycznych i elektronicznych,
urządzenia oznaczone tym symbolem nie mogą być utylizowane z nieposortowanymi
odpadami komunalnymi, lecz odzyskane, przeznaczone do
ponownego wykorzystania lub poddane recyklingowi
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Na stronie www.burtonkitchenware.com można znaleźć wszystkie tłumaczenia
dokumentów dla danych krajów, tj .: Instrukcje obsługi, gwarancję i linki do
stron internetowych Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa również dołączono
do urządzenia.

Burton sous vide

Urządzenie do gotowania i elementy
Zdejmowana pokrywa

Półka blokująca

Stojak

*

Półka do podnoszenia

Kąpiel wodna

Uchwyty

Kabel zasilania z wtyczką

*

*Półka do podnoszenia musi być zawsze zanurzona w wodzie
podczas użytkowania urządzenia.
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URZĄDZENIA NIE WOLNO WŁĄCZAĆ, GDY NIE JEST NAPEŁNIONE CO NAJMNIEJ
MINIMALNYM POZIOMEM WODY.

Dołączone do urządzenia do
gotowania z funkcją sous vide
Burton

Akcesoria

Ksią
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Dołączono również instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Książka z przepisami

Pompka ręczna
Zamykacz do worków próżniowych

MEDIUM
32cm x 27cm

SM

25cmALL
x 22
cm

TM

TM

7
OTHER

CAUTION: KEEP BAG OUT OF THE REACH OF CHILDREN
CLEAN IN DISHWASHER OR WITH HOT SOAPY WATER

Worki próżniowe:
3x małe (25x22cm)
1x średni (32x27cm)
1x duży (38x27cm)
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Przygotowanie do gotowania

1

2

1.

Zdjąć folię ochronną z czterech gumowych
nóżek. Ustawić urządzenie na stabilnym podłożu i
upewnić się, że kabel zasilania jest odłączony.
Podnieść pokrywę, aby była zamocowana na
zawiasie (rys. 1), lub zdjąć ją całkowicie (rys. 2).

3. Podczas gotowania należy użyć półki do
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podnoszenia, aby żywność nie dotykała
dna kąpieli.
Podczas gotowania pojedynczych
większych produktów umieścić je na półce
do podnoszenia,
a do kilku mniejszych produktów użyć
stojaka umieszczonego wewnątrz półki do
podnoszenia.

2. Napełnić kąpiel wodą do minimalnego poziomu
wskazanego powyżej.
UWAGA: Krążenie wody wokół żywności jest konieczne w celu uzyskania idealnego efektu gotowania.
Zbyt mało wody w kąpieli uniemożliwi ten proces.

4. Po przygotowaniu odpowiednich półek
oraz żywności półkę blokującą nałożyć na
półkę do podnoszenia, aby zabezpieczyć
żywność przed wystawaniem ponad wodę
podczas gotowania.

Przygotowanie do gotowania

5. Po napełnieniu kąpieli wodą do linii
minimum włożyć półki i żywność do kąpieli.
Jeśli spowoduje to wzrost poziomu wody
powyżej linii maksymalnego napełnienia,
należy wyjąć niektóre produkty. W przypadku
gdy poziom wody jest poniżej tego poziomu,
dodać odpowiednio wody.

7. Na stronach 5-8 tej instrukcji znajdują się informacje dotyczące ustawiania
temperatury oraz czasu gotowania.

6. Następnie zamknąć lub nałożyć
pokrywę, kabel zasilania podłączyć z tyłu
urządzenia oraz do gniazdka w ścianie i
włączyć urządzenie. Przełącznik odcinający znajdujący się z tyłu urządzenia
zaświeci się.

8. Po zakończeniu gotowania wyłączyć maszynę i podnieść
pokrywę, aby była zamocowana na zawiasie. Umożliwi to
odprowadzanie skroplin do kąpieli. Podnieść półki, obrócić
je o 90° i oprzeć na krawędzi kąpieli. Umożliwi to odprowadzanie wody do kąpieli. *Należy pamiętać, że półki i
gotowana żywność będą gorące.

www.burtonsousvide.pl
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Ustawianie czasu i temperatury

1. Guía de funciones
W górę
LED

Zasilanie

USTAW NA °C / °F

Gotowanie
W dół

Żądana temperatura Zegar

Aktualna
temperatura

Zbyt niski
poziom wody

Wybór temperatury Wybór zegara

Start

pamiętać, że podczas pracy w wysokich temperaturach może
* Należy
wydzielać się para, gdy pokrywa jest otwarta.

5

Ustawianie czasu i temperatury

2. Przed użyciem
Po podłączeniu kabla zasilającego upewnić się, że przełącznik odcinający jest
włączony, a dioda LED zmienia kolor na czerwony.

3. Włącz przycisk ZASILANIE. Dioda LED zaświeci się na zielono.

www.burtonsousvide.pl
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Ustawianie czasu i temperatury

4. °C / °F
Aby przełączać pomiędzy ºC a ºF, nacisnąć i przytrzymać przycisk WYBÓR TEMPERATURY.

5. Ustawianie temperatury
• Nacisnąć WYBÓR TEMPERATURY • Przycisk ŻĄDANA TEMPERATURA zacznie migać.
• Naciskać przycisk W GÓRĘ lub W DÓŁ, aby ustawić żądaną temperaturę. Nacisnąć i przytrzymać, aby zwiększać o
1°, lub nacisnąć i zwolnić, aby zwiększać o 0,1°.
• Po osiągnięciu żądanej temperatury nacisnąć WYBÓR TEMPERATURY, aby zatwierdzić.

6.Ustawianie zegara (opcjonalne)
• Nacisnąć przycisk WYBÓR ZEGARA. Przycisk ZEGAR zacznie migać.
• Naciskać przycisk W GÓRĘ lub W DÓŁ, aby ustawić żądany czas. Nacisnąć i przytrzymać, aby
zwiększać o 1 godz., lub nacisnąć i zwolnić, aby zwiększać o 5 min.
• Po osiągnięciu żądanego czasu nacisnąć WYBÓR ZEGARA, aby zatwierdzić.
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Ustawianie czasu i temperatury

7. Gotowanie

• Po ustawieniu opcji ŻĄDANA TEMPERATURA i ZEGAR nacisnąć START.
• Gdy opcja AKTUALNA TEMPERATURA osiągnie wartość ŻĄDANEJ TEMPERATURY, włączy się alarm
informujący o rozpoczęciu gotowania. ZEGAR rozpocznie odliczanie.
• Wyświetli się ikona GOTOWANIE.
UWAGA: Naciśnięcie przycisku START w dowolnym momencie cyklu gotowania spowoduje zatrzymanie ZEGARA. Po ponownym naciśnięciu przycisku START ZEGAR zostanie wznowiony.
Podczas zatrzymania ZEGARA można ustawiać zarówno opcję WYBÓR TEMPERATURY, jak i WYBÓR
ZEGARA.

8. Zakończenie gotowania

• Gdy ZEGAR dojdzie do wartości 00:00, włączy się alarm, a ikona GOTOWANIE zniknie, co oznacza
zakończenie gotowania. Alarm włączy się wielokrotnie w odstępach 5-minutowych.
• Opcja ŻĄDANA TEMPERATURA automatycznie ustawi się na 55°C. Ma to na celu ograniczenie dalszego
gotowania przy zachowaniu temperatury żywności.
• Opcja ŻĄDANA TEMPERATURA pozostanie na poziomie 55°C do czasu, gdy zostanie wyłączone ZASILANIE lub rozpocznie się kolejny cykl gotowania.

UWAGA: ZBYT NISKI POZIOM WODY
Pod warunkiem, że urządzenie do gotowania z funkcją sous vide Burton jest używane zgodnie z
instrukcjami producenta, poziom wody nie powinien spaść poniżej linii minimalnego napełnienia w
dowolnym momencie podczas normalnej pracy urządzenia. Jeśli z jakiegoś powodu tak się stanie,
ikona ZBYT NISKI POZIOM WODY zacznie migać, a alarm włączy się co 5 minut. W przypadku braku
czynności, zanim poziom wody nie spadnie poniżej linii minimalnego napełnienia, urządzenie
automatycznie się wyłączy. Podczas uzupełniania poziomu wody wyłączyć urządzenie z zasilania i z
tyłu za pomocą zapalonego przełącznika. Następnie włączyć urządzenie i ponownie ustawić
temperaturę oraz czas.

www.burtonsousvide.pl
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Używanie pompki i worków próżniowych

1. Podczas napełniania worka ostrożnie
umieścić produkty do gotowania, uważając,
aby na zamku nie znajdowały się resztki
żywności, które mogłyby uniemożliwić
hermetyczne zamknięcie.

2. Używanie zamykacza do worków próżnio-

wych Po włożeniu żywności do worka należy
użyć zamykacza, aby zamknąć worek próżniowy.

Przed użyciem upewnić się, że pompka i
worki próżniowe zostały dokładnie
wyczyszczone w gorącej wodzie z
dodatkiem mydła lub w zwykłej zmywarce.

3. Używanie pompki Następnie należy
umieścić dyszę pompki nad zaworem z przodu
worka. Do usunięcia powietrza z worka z reguły
wystarczą 3-4 pociągnięcia pompki. Należy
pamiętać, że nie ma potrzeby usuwania całego
powietrza z worka, aby uzyskać równomierne i
dobrze ugotowane jedzenie.
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N.B. Dodatkowe informacje Dysza

pompy musi być bezpiecznie przymocowana do zaworu w celu usunięcia
powietrza z worka.

Rozwiązywanie
problemów

Q Na ekranie nic się nie wyświetla?
A Sprawdzić, czy kabel jest dobrze podłączony do tylnej
części urządzenia i czy przełącznik z tyłu urządzenia jest
włączony.
Q La máquina no se calienta?
A Sprawdzić, czy na linii minimalnego napełnienia lub
powyżej znajduje się woda.

Często
zadawane
pytania
N.B. Więcej często
zadawanych pytań można
znaleźć na stronie
internetowej.

Q Urządzenie nie nagrzewa się.?
A Urządzenie można włączyć tylko ręcznie. Po zakończeniu
gotowania urządzenie powróci do domyślnej temperatury
(55°C).
Q Jak można bezpiecznie opróżnić kąpiel wodną?
A Przed opróżnieniem kąpieli wodnej upewnić się, że
urządzenie jest wyłączone, a następnie pozostawić wodę do
ostygnięcia. Usunąć sporą część wody za pomocą dzbanka,
podnieść maszynę za pomocą uchwytów na podstawie i wylać
pozostałą wodę do zlewu.
Q Co można gotować w urządzeniu z funkcją sous vide?
A Wiele rodzajów produktów nadaje się do gotowania w
urządzeniu z funkcją sous vide. Należy zapoznać się z
bezpłatną książką z przepisami załączoną do akcesoriów lub
odwiedzić nas na stronie burtonsousvide.co.uk, aby uzyskać
więcej informacji.
Q Co się stanie, jeśli zapomnę wyłączyć urządzenie? Czy
będzie gotować na sucho?
A Nie. Jeśli urządzenie pozostanie włączone po upływie
czasu gotowania i z jakiegoś powodu poziom wody spadnie
poniżej linii poziomu minimalnego, urządzenie wyłączy się.
www.burtonsousvide.pl
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Czyszczenie i konserwacja

• Kąpiel wodna
Przed czyszczeniem upewnić się, że zasilanie jest wyłączone, i odłączyć
kabel od urządzenia. Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innym płynie.
Wyczyścić i osuszyć wewnętrzny zbiornik i szkielet za pomocą miękkiej
wilgotnej ściereczki lub papierowego ręcznika. Zewnętrzną obudowę
należy czyścić miękką, wilgotną ściereczką. Użyć zatwierdzonego środka
czyszczącego, aby utrzymać efekt wypolerowania. Unikać szorstkich środków czyszczących i materiałów.

• Konserwacja pompki
Dyszę pompki można odkręcić, aby zapewnić dokładne czyszczenie i
dezynfekcję pomiędzy użytkowaniem. Jeśli podczas użytkowania wystąpi
jakikolwiek opór, pompkę należy nasmarować, wlewając niewielką ilość
oleju spożywczego do wnętrza rurki.

• Worki próżniowe
Worki próżniowe nadają się do użycia w poniższych przypadkach. Są
również w pełni zdatne do recyklingu.
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Zabezpieczanie
żywności
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Zmywarka

Kuchenka
mikrofalowa

Zamrażarka

Inny

Recycling

Dodatkowe informacje
. Urządzenie nie zawiera żadnych części, które
mogą być naprawiane przez użytkownika.
. Nie próbować rozmontowywać urządzenia.

Dane techniczne urządzenia

To urządzenie jest kąpielą wodną o regulowanej temperaturze i czasie do
gotowania w stylu sous vide.
Urządzenie z funkcją sous vide Burton jest przeznaczone tylko do tego
zastosowania i nie powinno być używane do żadnych innych celów.

• Wymiary zewnętrzne:

Ht. 268.5 mm
L. 381 mm
W. 337.8 mm

•
•
•
•

Zakres temperatury pracy:
Maksymalna pojemność piekarnika:
Minimalna pojemność piekarnika:
Waga bez opakowania:

40°C - 90°C
13.0 litres
8.5 litres
7 kgs

Więcej informacji można znaleźć na etykiecie przymocowanej do dolnej części urządzenia.

PNależy zarejestrować swój zakup w ciągu 28 dni, aby potwierdzić
gwarancję.
Można to zrobić na naszej stronie www.burtonkitchenware.com

Burton Sous Vide,
Unit 24, Skipton Auction Mart,
Gargrave Road, Skipton,
North Yorkshire, BD23 1UD, UK
Customer services:
T: +44 (0) 1756 636120
E: info@burtonsousvide.co.uk
W(UK): www.burtonsousvide.co.uk
W(EU): www.burtonkitchenware.com
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